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Derventli

on birkog hoftodon bu yono,
büttin Türk gozetelerinde ve Avrupo'yo yönelik yoyrn yqpon relevizyon konollorrndq "Ermeni sorunu" gündemde tutuluyor Gqzete
mongetlerinden ve televizyon ekronlqnndon "Hokk Keskin'e sohip
grkohm" gqöfllqflylo bklikte Türkiyeli emekqilere "Avrupo'daki lürklerc tuzok kurmak isteyenlere" ve
"fürkiye'nin dügmanlanno korE"
birlik ve berqberlik goofllqfl yqpttts
yor. DlTlB, ATIAD ve lGD imzolonylo Keskin iehine .yoprloä dester
ogtklqmostnq lmzo,vermeyenler:
Türk bqsrnrndo teshir ediliyor.

Fromme'den
tum"

Kendileri torih qorpilrcrhü toprnco; insonlqn birbirine düSürme pohqstno
krgkrrttcrltkyoplnco boskolofl tqroftndon "likir özg0rlüöü' kqpsqmrndo sovunulmqk isteyen Sqrgut, TV progroi mrndq kendiletine yönelik en ulok
elestiriye dohi tohommÜlsüz olduöunu gösterdi. Bir oro iyici cotqn Sorgut
geneliöinden bir örnekle ne kodor
kororh bir sovoget olduÖunu 9u sözletr
fe ortoyo koydui ".-.Adointn biri bono
. 'siz Erhenilere .soyklnmt Yoptntz' dedi, genglilin verdigi geYle öyleiine öt'
kelendim ki adomt az kqlsn öldÜre'
'
cektim. Adomrn kolunu öyle tutmugum ki adamcaÖtz korktu kold!." Bs
sözlerle Sdrgut ne demek istiYor,
genglere hongi mesoir vermek isti-

llakkt

gahsnrtla dcuam

geg

kolon

"tu.

Yrllordrr tsdrltp delolorco gündemr
sophrmqk üzere gündeme sokulmoyo Ccihtqn konu bu kez. CDU/CSU torofrndon gündeme getirildi.
CDU/CSU Federol Milletvekili
loochim-Korl Fromme'nin, 1.2Aroh!.2006
günü, "So/ Parti Federol Miiletvekili
Prol. Dr. Hokkt Keskin'in 1915/16 döneminde, Ermeni sovknmn kabul etmeye yandgmadrön
igeren haberleydnilmos
rin bosno
üzerine'l diye
boglodrlr ogrklomosr tqrtrlmoy yeni-

den gündeme getirdi.
Her ne kqdqr Fromme, Keskin'in yqptrör oqrklomolofl gerekqe 9österip,
Sol Podi'yi tutum olmoyo qoörrso dq,
bu gereekleri yonsrlmryor. Fromme'nin gergekten Keskin'in bu lutumunq yönelik eleitirisi olsoydr, Arqhk
2006'yo kodqr beklememesi gerekirdi. 2005 ortqsrndo Sol Porti'den fede'
rol porlomento igin odqyhör oerklonmosr döneminde yoprlon tortrlmolordo Fromme, "tutum" gösterebilirdil

Bugün yqgonqnloro sessiz kohyorlor
Diger yondon belge ve tonrklonylq
konrtlqnmrs olon Ermeni kotliqmrnrn
90 yrllrk bir orodon sonro neden bu
$ekilde gündeme getirildiöi de sorgulonmoft. Eger omqg o dönem yoEonqn kqlliomr lonetlemekle srnrrfi ol
moyrp bugün igin dersler grkonmokso, ki bu böyle olmoh, o zomqn From"
me, doho doorusu boö|t oldugu por
tisi ve hükümeti ilk önce hqlen lrok'tq
yqlonon ve günde ortolqmq 100 insonrn öldürülmesiyle devom eden
vohleti gündeme getirmeliydi. lrok'to
2003'den bu yono 700 bin inson kotledildi!

odrno...
"Birlik-beroberliK
Türkiye ile ilgili her hongi bir sorun
gündeme geldiginde Almonyo'do
(ve Avrupo'do) yogoyon Türkiye kö-

kenli göEmenlerin "birlik olmodrklort
iEin ciddi bir lobi go||lmosr" yopomodrklonndon yokrnon gerici ve milliyetei Sevrelerin, her firsott deöerlendirmeye golgtrklorr biliniyor
Sorun oyrco "Ermeni meselesi" olunco, orolorrndo kendilerine "demokrot", "sosyol demokrot" srfotryqkrs!rqnlor dq dqhil, bu kesimden kim vor
so kinlerini kusmoyo boglodrlor Yrllordrr Türkiyeli isei ve emekgiierin yogodrklon sosyol ve politik iCerikligerEek
sorunlofl görmezden gelen bu gevräler, günlerdir-'Avrupolt Türklere korgl
Ermeni-Rumlttifokf'ndon söz ederek,
Türkiyeli emekEileri krgkrrtryorlor
Özellikle bugün bu milliyetgi kesim tqrofindon "fikir özgürlüöü" odrno sovunulon Hokkr KBkJn, "ErmenLRum-lttiloki'hrn kendi $ohsrndq "bütün Türklere soldrrdrgrnr"iddio edecek kodor
ileriye gitmekte.(Hürriyet, I Ocok
2oo7\ "8u mesele ontk Hqkh Keskin
meselesi olmoktan g*mrytr ve bütün
Türkleri ilgilendiren bit sorun holine
gelmigtit'' diye konugon Keskin, bundon sonrq bütün Türklere, her hongi
bir olqndo istihdom edilmeden önce,
"Ermeni kotliomtm kobul ediyor musun" diye sorulocogrnr iddiq ederek
korku yoymqkto ve ponik hovqsr yorotmoyo Coll!moktodrr (TGRTEU/Politiko Mososr, 10 Ocok 2007)
Aynr oqrk oturumo kotrlon'Avrupq
Türk islom Birligi" ATIB Bogkonr Fikret
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yarlyor?

Federol l,4itletvekili Hokkr Keskin
eden
lohslndo devom
toiltsmolqrdo AlmonYo 9enclrlgl
"Ermeni soYktlmr", TÜrkiYe
gericiliÖiise "qözde Ermeni.
sovktrtml' diYe lorkll solloroo
de benzer
vei ol,Yo' iliizükseler
omqElorl gudüYorlor; gÜndeml
vodede
9n ucuz
klsö
sopttrmok,
. ve boYogr Poiitikqlorlo Prim yopqrqk emekqileri bö|meIr ':'c,
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Ekin ise, "mevzunun Keskinve Ermenr
konusu" olmodrlrnt söyleyip, "Avru
po'do söz sohibi olmoyo botloyot.
Türk toplumuna kory önceden hozr.
lanon bir senoryonu n sohnele ndiQini'
ileri sürüyor. Asrl sorvfrun "Ermeni lobi.
sinin" güElü olmosrndon kqynoklonmodrgrnr. Türklerin birlik olmomolonndon kqynoklondrörnr söyleyen
Ekin, herkesi "Avrupo'da bog' gösteren Tü* lslom fobisine kary tutum almdyo" gdörtyoI

yor?l
Sermoye cephesinin.temsilcisi olorok
progromo kotrlon ATIAD Onursol Bog'
konr Egref Ünsol, ekrondon yoPtr$r
gagndd, "Tütk ioplumu olqrok ottok
hdrcket etmeliYiz" dedi. TÜrkiyeli iggi
ve emekgilerle "oynl ülkeden gelmig'
olmokton bogko bir ortok yonl olmoyon, oksine qlkorlortntn tqm ztt oldu!u Ünsol, l'Ermeni meselesnde" her. kesi bklik olmoyo ve "ortok gtkorlaf'
ulruno goltnrken ne kodor "demo'
. krot" oldulunu göyle itode ediyon
"...Moqleset bizim igimizden de buno
(Ermeni soyktrtmtno) evet diyebilecek
.: tkodor:bositetsii in!äriiorr(rkmrgtrr-ri.I'

iyi ki demokrotlorl

"Politiko Mososr" progromrno öne qL
-sos'@l
konlordon biri de kendine
demokrct" stfutr yokrttrron $ener Sor'Almonyo
gut idi.
Türk Toplumu"(ATT)
lHotk!,r"rt!n;'isräf Ünml, qener sorisimli proie derneginin ikinci bogkqnl '
gut, Fiktet Ekin ve diÖer yondogloßnrn
olorok görev yqpqn Sorgut, pro'.
omocr'hei hongi'bir torihsel oloyr 9u
gromdokilerle odeto yonqtr.
veyo.bu gekilde oydtn!Öo kovustur'
Unlü Fronsrz düSünürü Vohqke'in ?ümok ("TorihEilere brrokoltm'l) de$ildir
günceleilnize korgtyrm. Amo onlort
söyleme hokknt, hoyottmn sonund
Türkiyeti emekgileri "Ya bizdensin Ya
kodor sovunocoötm" sözünü hotrrloonlardon" diye tutum olmoyo väYo
'btiok gtkarlar'.iEin birlik olmoyo go'
ton Sorgut. Avrupoft oydrnlqrdqn bunun beklendi!ini oncqk kimsenin
örronlor gerEekte Türkiyeli emekqileri
böyle olmodrgrnr söyledi. gu sözün
koronh$o sürükiemektedirler. Goze'
ordtndon "Türkiye'deki bqil kesimler
temiz Evrensel, bugünd kodor izlediöi
Ermeni kolliomr olmug olobili" demegizgiyi bundon sonrq do izleyecektin
lerine tohommül gösterilmesinden
Holklofl bölen ve kutuplostlrqn sol
yokrnon Sorgut, oyrrco Almonyo'do
rumsuz girigimlerinkorgrsrndo,holkloyoiqyon ve Keskin'ielegtirenTürkiyenn kordeglilini geligtirmek ve kotkt
lilerinde özünde "voton hoini" olqrok
sunmok igin gobo sorf edecektifgörüyor!
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AABFde Keskin'edestek
vermedi
Öte vondon Almonyo'ddEäsitlilobici ör
oütler tololtndon Keskinlehine Wriltülmek
Ltenen komponyo'yo AlmonyoAlevi Eidik'
lei Federqsyonu(AABF)destek verm€di'
DiTis,ATf ve ATIADtorolrndonSol Portimil'
-letvekillerinegönderilen mektup MBF'ye
de imzolohlmokistendi Ancok AABFyöne
timi, bu tekliti kobul etmedi AABF Genel
BoskonrTuEUtÖker,bu tÜrdenkomponyo'br;roütlenmesine srrokbdkmodrklonfldo
dite s;rirdi. (HAEERM[li(Ezl)

